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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

คํานํา 
 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดจัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีตองการ
ควบคุมคุณภาพและพัฒนา  การปฏิบัติงานของหนวยงาน   ซึ่งมีชวงเวลาการรายงานตั้งแตวันที่ 1  มิถุนายน 2550-  
31 พฤษภาคม  2551  การดําเนนิการประกันคุณภาพของสถานปฏิบัติการฯ  มีกาวหนาเปนอยางดี โดยไดรบัความ
รวมมอืจากคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏบัิติการฯ      คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ       คณาจารย 
เภสัชกร     บุคลากรของสถานปฏิบัติการฯ    และจากคณะเภสัชศาสตร ท่ีมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให 
บริการวิชาการอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั     ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งท่ี 
จะหนุนนําใหคณะเภสัชศาสตรบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีวางไว 
 
       

(ผูชวยศาสตราจารย.ดร. สุชาดา สูรพันธุ) 
ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

25 มิถุนายน 2551 
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บทที่ 1 
 

ภาพรวมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 
 

ประวัติความเปนมา 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.)   เปนหนวยงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติความเปนมาและการดําเนินงาน  ดังนี้ 
   

วัน เดือน ป รายละเอียด 

 พ.ศ. 2528 
เปนหนวยงานที่ไดจัดตั้งข้ึนเปนการภายในของคณะเภสัชศาสตรตั้งแตป 
พ.ศ. 2528   ครั้งแรกมีสถานที่ตั้งอยูท่ีช้ันที่ 1 อาคาร 2  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2531 
ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
(อาคาร 2 ช้ัน)   

วันที่ 26 กันยายน 2546 
รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ไดรับการรับรองใหเปน ”รานยาคุณภาพ”     
ในโครงการรับรองคุณภาพและมาตรฐานรานยาจากของสภาเภสัชกรรม  

วันที่ 26 กันยายน 2550 
รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 เปดทําการ เพื่อจําหนายยาและเวชภัณฑ ให
คําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพ ตลอดจนเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานดาน
เภสัชกรรมชุมชนสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  

  

รานยาเภสัช ม.อ.ไดดําเนินงานตั้งแตป  2531  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  23  ป  ไดพัฒนา 

และดําเนินงานเจริญกาวหนาข้ึนตามลําดับ 

 

สถานที่ต้ัง 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา  1                              
              ตั้งอยูใกลทางเขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานประตูสงขลานครินทร ใกลสถานีบริการน้ํามัน (บางจาก)    
ของสหกรณบรกิาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด   ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

  รานยาเภสัช ม.อ. สาขา  2                              
              ตั้งอยูเลขที่ 65 และ 67 ถนนศุภสารรงัสรรค ใกลตลาดกิมหยง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
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ต ล า ด ก ม ิ ห ย ง
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วัตถุประสงคในการจัดต้ัง 
 จุดมุงหมายในการจัดตั้งรานยาเภสัช ม.อ. คือ เพื่อใหเปนแหลงสนับสนุนดานการเรียนการสอนและฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร และเปนแหลงใหบริการเผยแพร แนะนํา ใหคําปรึกษาเรื่องยาและสขุภาพแกผู
มารับบริการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหบริการจําหนายยาและเวชภัณฑอยางถูกตอง มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมายใหกับประชาชนผูมาใชบริการ 
 

ผูบริหาร 
 ตามระเบียบการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  ป พ.ศ. 2539 ไดระบุใหมี
คณะกรรมการสองชุดเพื่อดูแล และดําเนินงานของสถานปฏิบัติการฯ คือ 

1. คณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งก็คือคณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร โดยมีคณบดีเปน
ประธานคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ 

2. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตร ท่ี 14/2551 ไดแตงตั้งบุคคลดังรายนาม
ตอไปนี้ เปนคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

1.    คณบดีคณะเภสัชศาสตร                                             ประธานที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายบริหาร      ท่ีปรึกษา 
3. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   ท่ีปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุชาดา  สูรพันธุ    ประธานกรรมการ 
5. อาจารย ดร. ชมจรรย                         อํานวยกิจ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกยีรติ   สงคราม    รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
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7. ประธานคณะกรรมการการฝกงานเชิงวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยนัฏฐา  แกวนพรัตน   กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร        ภูริพัฒนาวงษ   กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฉัตร งอสุรเชษฐ   กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกร  ศรเลิศล้ําวาณิช   กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ณัฐาศิริ  ฐานะวุฒฑ   กรรมการ 
13. อาจารย ดร.วรนุช                แสงเจริญ   กรรมการ  
14. อาจารย ดร.ลอืลักษณ  ลอมลิ้ม    กรรมการ 
15. นางสาวนิภาภทัร   ชีวศรีรุงเรือง   กรรมการ 
16. นางสาวจริยา   แสงศรีคํา   กรรมการและเลขานุการ 
17. นางศิริมาส   จันทวงศ    ผูชวยเลขานุการ 
        คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) มีมติเมื่อประชุม  ครั้งท่ี 1/2550 

วันที่  5 กุมภาพันธ  2550 รับรองการขยายสาขารานยาคณะฯ สูชุมชนเมืองหาดใหญ  และมีมติใหเชาอาคารพาณิชย 2 
คูหา เลขที่ 65 และ 67 ถนนศุภสารรงัสรรค  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียม
ความพรอม และวางแผนการดําเนินงานสําหรับการเปดบริการรานยาสาขา 2 ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตร ท่ี 47/2550 
ไดแตงตั้งบุคคลดังมีรายนามตอไปนี้เปนคณะทํางานโครงการขยายสาขาและพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2) 

1.    คณบดีคณะเภสัชศาสตร      ประธานที่ปรึกษา 
2.    ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์    สิงหไพบูลยพร   ท่ีปรึกษา 
3.    ผูชวยศาสตราจารยพงคเทพ  สุธีรวุฒ ิ    ท่ีปรึกษา 
4.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุฉัตร งอสุรเชษฐ   ท่ีปรึกษา 
5.    อาจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกลุ   ท่ีปรึกษา 
6.    อาจารย ดร.สุชาดา  สูรพันธุ    ประธานกรรมการ 
7.    รองศาสตราจารยนัฏฐา  แกวนพรัตน   กรรมการ 
8.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนิดาพร ภูริพัฒนาวงษ   กรรมการ 
9.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี  โรจนพิบูลยสถติย   กรรมการ 
10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย   กรรมการ 
11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน กสิวงศ    กรรมการ 
12.  ผูชวยศาสตราจารยกร  ศรเลิศล้ําวาณิช   กรรมการ 
13.   อาจารย ดร.ชมจรรย  อํานวยกิจ   กรรมการ 
14.   อาจารย ดร.ศิริพา   อุดมอักษร   กรรมการ 
15.   อาจารย ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม    กรรมการ 
16.  อาจารย ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย   กรรมการ 
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17.  อาจารยวิลาวัณย   ทองเรือง    กรรมการ 
18.  อาจารยกิตติโชติ   วรโชติกําจร   กรรมการ 
19.  อาจารยรักษเกียรติ   จิรันธร    กรรมการ 
20.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรต ิ สงคราม    กรรมการ  
21.  นางศิริมาส   จันทวงศ    ผูชวยเลขานุการ  
 

             วัตถุประสงค 
1. เพื่อขยายสาขาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) ไปสูชุมชนเมืองหาดใหญและเปน

ตนแบบของรานยามาตรฐานตามนโยบายของสภาเภสัชกรรม 
2.   เพื่อใหบริการชุมชนดานสุขภาพดวยบริการที่มีคุณภาพและคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ 
3.   เพื่อใหมีแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรแบบครบวงจรทั้งดานการบริหารจัดการรานยา 

การใหบริการเภสัชกรรมและการสงเสริมสุขภาพ 
4.  เพื่อเปนชองทางในการบริการผลิตภณัฑท่ีผลิตโดยคณะเภสัชศาสตรสูชุมชน 
 

              ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.    มีแหลงฝกที่มีคุณภาพมาตรฐานและเปนแหลงฝกที่มีจํานวนกรณีศึกษาที่หลายหลายและจํานวนเพียงพอ

ใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป 
2.    เกิดความสัมพันธระหวางคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในวงกวาง ผานการใหบริการจายยาที่มีคุณภาพ 

รวมถงึการใหคําแนะนําการใชยาและการดูแลสุขภาพ 
3.  ประชาสัมพันธบทบาทเภสัชกรรานยา (เภสัชกรรมชุมชน)  และเปนตนแบบรานยามาตรฐานตาม

นโยบาย “รานยาคุณภาพ” ของสภาเภสัชกรรม 
4.   เพิ่มชองทางการสรางรายไดของคณะฯ เพื่อเปนพื้นฐานของคณะฯ ท่ีสามารถเลี้ยงตวัเองไดในอนาคต 

 

สภาพชุมชน 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 
 อยูหางจากตัวเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ประมาณ 5  กิโลเมตร   มีหนวยงานใกลเคียงภายในมหา-

วิทยาลัย เชน  สถานีบริการน้ํามัน (บางจาก) ปอมยามรักษาการบริเวณทางเขาประตูสงขลานครินทร   โรงพยาบาล
สงขลานครินทร  สํานักงานอธิการบดี 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 
 ตั้งอยูในเขตศูนยกลางทางเศรษฐกิจของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเปนชุมชนใหญและเปนแหลง
ทองเที่ยว ทําใหมีโอกาสใหบริการกับผูรับบริการหลากหลาย  ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ   
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

สภาพปจจุบัน 

ปจจุบันรานยาเภสัช ม.อ. มีอัตรากําลังของบุคลากรที่มีหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังสิ้น 7 คน ซึ่งปฏิบัติงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยแบงตามสายงานอัตรากําลังดังตอไปนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
 

1 
2 

เภสัชกร 
ภญ.นิภาภัทร      ชีวศรีรุงเรือง 
ภญ.จริยา             แสงศรีคํา 

 
รานยา 1 และ 2 
รานยา 1 และ 2 

 
พนักงานมหาวทิยาลัย 
ลูกจางชั่วคราว 

 
3 

นักวิชาการพัสดุ 
นางศิริมาส         จันทวงศ 

 
รานยา 1 

 
ขาราชการสาย ค 

 
4 
5 
6 

พนักงานธุรการ 
นางนงนุช           สุขศรีสังข 
นางสาวภินถญา  หมื่นศรี 
นางสาวปริยาภา  รัญเพ็ชร 

 
รานยา 1 
รานยา 2 
รานยา 2 

 
ลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางชั่วคราว 

 
7 

พนักงานหองยา 
นายอําพล            บุญชํา 

 
รานยา 1 

 
ลูกจางประจํา 

 

              อาคารสถานที่ 

มีการใชประโยชน ดังนี้ 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 

       อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน ประกอบดวย 

ชั้น การใชประโยชน 

ช้ัน 1 (บริเวณลานอเนกประสงค) 
 
 
ช้ัน 1 (ภายในอาคาร) 
 
 
 
 
 
ช้ัน 2 

 เปนสถานที่จัดบอรดและโปสเตอรเพื่อใหความรู
เรื่องยาและสุขภาพ แกนักศึกษา  และประชาชน
ท่ัวไป 

  เปนอาคารที่ประกอบดวยหองบริการจําหนายยา
และเวชภัณฑ  บริเวณแสดงสื่อแผนพับความรู  หอง
ผูจัดการและรองผูจัดการฯ  คลังสินคา บริเวณให
คําปรึกษาดานยา  หองทํางานของเภสัชกร  หอง
ทํางานของฝายธุรการและหองอาหารสําหรับ
คณาจารยท่ีมาปฏิบัติงาน 

 หองเรียนยอย  จํานวน 4 หอง 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 
 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 

                อาคารพาณิชย  2  คูหา  3 ช้ัน 

ชั้น การใชประโยชน 
ช้ัน 1 (ภายในอาคาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนังบริเวณดานขางภายนอกอาคาร 

 สถานที่จัดบอรดและโปสเตอร และสื่อแผนพับ
เพื่อใหความรู เกี่ ยวกับเรื่องยาและสุขภาพ  แก
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 พื้นที่สวนใหญเปนบริเวณใหบริการจําหนายยาและ
เวชภัณฑ แยกเปนสัดสวนยาที่จําหนายโดยเภสัชกร 
และยาที่เลือกซื้อเองโดยประชาชนทั่วไป  

 บริเวณอื่น ๆ ไดแก คลังสินคา หองใหคําปรึกษาดาน
การใชยา  โตะทํางานของเภสัชกร โตะทํางานของ
ฝายธุรการ และหองสําหรับพักรับประทานอาหาร 

 ใหเอกชนเชาติดตั้งปายโฆษณาสินคา 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 
 
               บริเวณและสภาพแวดลอม 

รานยา 1 รานยา 2 
- ภายนอกอาคารมีบริเวณที่จอดรถยนตและ
จักรยานยนต สาํหรับคณาจารย นักศึกษา บุคลากร
และผูมารับบริการ 

-  ตั้งอยูในแหลงชุมชนซึ่งเปนศูนยรวมดานการคา 
และการทองเที่ยวของอําเภอหาดใหญ 

-  มีทางเดินเชื่อมตอจากบริเวณหนารานยาเภสัช ม.อ 
ไปยังทางเขาลานจอดรถของมหาวิทยาลัยฯ   และ
ทางเดินเพื่อขามไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

- หนารานดานขางเปนพื้นที่สําหรับจอด
รถจักรยานยนต พื้นที่จอดรถยนตมีจํากัดในฝงตรง
ขามราน 

- บริเวณดานหนาไดจัดพื้นที่สีเขียวปลูกไมดอกตาม
แนวถนน 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

สิ่งอํานวยความสะดวก  สาธารณูปโภค 

              รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 

ระบบไฟฟา  เปนระบบไฟฟาแรงสูงรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  ภายใตการควบคุมดูแลจากงาน
สาธารณูปการและซอมบํารุง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระบบประปา  เปนระบบจายประปาจากงานผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพ งานสาธารณูปการและซอม
บํารุง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระบบสื่อสารและขอมลูขาวสาร 
มีโทรศัพท  4  หมายเลขคือ  0-7428-8961-4  
 มีโทรสาร  1 หมายเลข  คือ 0-7421-3058 
 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

  Website ของคณะเภสัชศาสตร  http://www.pharmacy.psu.ac.th   
  E-mail address ของคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ คือ 

      phamacy-drugstore@group.psu.ac.th.   
 รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 

ระบบไฟฟา  เปนระบบไฟฟาแรงสูงรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดสงขลา 

ระบบประปา  เปนระบบจายประปาจากจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดสงขลา 

ระบบสื่อสารและขอมลูขาวสาร 
มีโทรศัพท  2  หมายเลขคือ  0-7435-0822-3  
 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

  Website ของคณะเภสัชศาสตร  http://www.pharmacy.psu.ac.th   
  E-Mail Address ของคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ คือ 

      phamacy-drugstore@group.psu.ac.th.   
รานยาเภสัช ม.อ มีการใหบริการอินเตอรเน็ตในหองบริการจําหนายยาและเวชภัณฑ  เพื่อใหคณาจารย เภสัช

กร  และนักศึกษาใชในการสืบคนขอมูล  ขาวสารที่เปนประโยชนตอการศึกษา ตลอดจนการใชงานในระบบ intranet 
และใชงานในโปรแกรมการบริหารสินคา Innopharma ซึ่งเปนระบบ real time เช่ือมขอมูลเปนปจจุบัน ท้ังสองสาขา 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

แผนภูมิโครงสรางองคกรของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

ศูนย
สมุนไพร
ทักษิณ** 

สถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน** 

สํานักงานเลขานการคณะ 

งานนโยบายและแผน 

งานคลังและพัสดุ 
- หนวยคลัง 
- หนวยพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 
- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่   
  และยานพาหนะ 

ฝายเทคโนโลยีการศึกษา

และกิจการนักศึกษา** 

- งานเทคโนโลยีการศึกษา 
    - หนวยโสตทัศนศึกษา 
    -หนวยผลิตสื่อการศึกษา 
- หนวยกิจการนักศึกษา 

งานบริการการศึกษา 
- หนวยทะเบียนและประเมินผล 
- หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษา 
- การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
- การประกันคุณภาพ 
- วิเทศสัมพันธ 

ฝายวิจัยและบริการ 
- หนวยวิจัย 
- หนวยบริการวิชาการ 
      - หนวยเภสัชสนเทศ 
      - หนวยบริการปฏิบัติการเภสัชศาสตร 
- ศูนยคอมพิวเตอร 
- ศูนยเครื่องมือกลาง 
- หองอานหนังสือ 

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

** การแบงสวนราชการภายใน 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

เกียรติยศชื่อเสยีง 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัชม.อ.)  ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม เปน 
“รานยาคุณภาพ”  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2546 และไดตออายุรานยาคุณภาพ  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2549 

รานยาคุณภาพ หมายถึงรานยาที่มีมาตรฐานดานตาง ๆ มากกวาเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากําหนดในกฎหมาย มีการบริการท่ีแตกตางจากรานขายยาทั่วไป เปนบริการท่ีไมไดมุงเนนเฉพาะการขาย
ยา แตเปนบริการแบบวิชาชีพท่ีบริการท้ังในสวนของผลิตภณัฑ (product service) และในสวนของบริการ
ขอมูลและขอแนะนํา (information service) สงผลใหเกิดการใชยาท่ีเหมาะสมในชุมชน  รานยาที่ไดรับการ
รับรองรานยาคุณภาพจะตองผานการพิจารณาตามมาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนบริการ 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 การบริการเภสัชกรรมที่ด ี

 มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม 

 มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการมสีวนรวมในชุมชนและสังคม 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

บทที่ 2 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่ประเมินคุณภาพ คือ ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม 2550 - 30 มิถุนายน 
2551 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คือ การดําเนินงานโดยยึดภารกิจหลักคือ เปนแหลงสนับสนุน
ทางการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมชุมชนแกนักศึกษาเภสัชศาสตร ท้ังสองหลักสูตร การ
ขยายสาขาของสถานปฏิบัติการฯเขาสูแหลงชุมชนเมืองหาดใหญ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการแหลง
ฝกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตรท่ีเพิ่มข้ึนเปนประการสําคัญ  สถานปฏิบัติการฯเปนแหลงใหบริการ
จําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน โดยเนนการประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสมเหตุผลในการใชยา  หลังจากเริ่มเปดบริการรานยาสาขา 2  ไดพัฒนาและปรับปรุงรานยาตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานรานยา เพื่อการรับรองเปน “รานยาคุณภาพ”  เชนเดียวกับรานยาสาขา 1 ท่ีไดรับการ
รับรองแลว ท้ังนี้เพื่อใหเปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอยางในการบริการประชาชนใหไดรับ
บริการดานเวชภัณฑท่ีมีมาตรฐาน  นอกจากนั้นการพัฒนางานบริการดานเภสัชกรรมบริบาลในรานยา เชน 
การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวยโรคเรื้อรัง การใหคําแนะนําเลิกบุหรี่ การติดตามผูปวยท่ีใชยานาน และการ
จัดทําแบบบันทึกประวัติการใชยา เปนตน เปนสิ่งสําคัญที่จะเอื้อตอการเปนรูปแบบรานยาที่มีคุณภาพ เหมาะ
ตอการเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตรหลักสูตร 
6 ป  ภารกิจที่สําคัญของสถานปฏิบัติการฯ อื่น คือ การใหความรูดานวิชาการในรูปการจัดประชุมวิชาการแก
คณาจารยเภสัชกร และกลุมเภสัชกรชุมชน ในเขตจังหวัดสงขลาและใกลเคียง และการใหความรูแก
ประชาชนทั่วไปในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การจัดบอรดวิชาการ การจัดทําแผนพับเพื่อเผยแพรความรูดานยา
และสุขภาพ การใหความรูดานยาและสุขภาพในงาน มอ.วิชาการ งานสัปดาหเภสัช ตลอดจนบริการตอบ
คําถามและใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพที่รานยา และทางโทรศัพท  
 

 สําหรับจุดแข็งท่ีไดเปรียบของสถานปฏิบัติการฯ คือ สถานปฏิบัติการเปนหนวยงานของรัฐท่ี
ใหบริการความรูดานวิชาการ โดยไมเนนกําไร ไดรับการรับรองใหเปน ”รานยาคุณภาพ” (รานยาสาขา 1) มี
คณาจารยและเภสัชกรใหบริการไดอยางเต็มท่ีตลอดเวลาที่เปดทําการ และเปนที่ไววางใจของผูมาใชบริการ 
ผูมาใชบริการใหความเชื่อถือเปนอยางดี นอกจากนั้น สถานปฏิบัติการฯ ท้ังสองสาขามีโปรแกรมการจัดการ
บริหารสินคาท่ีทันสมัย เปนแบบ real time และมีแผนพัฒนาการจัดทํา patient profile ท่ีสามารถใชไดแบบ 
on-line อีกดวย สําหรับจุดออนของสถานปฏิบัติการฯ คือ สาขา 1 ตั้งอยูในทําเลที่ไมคอยสะดวกในการมารับ
บริการ สวนสาขา 2 อยูยานใจกลางเมือง แตมีพื้นที่จอดรถสําหรับผูมารับบริการไมเพียงพอ ท้ังสองสาขา มี
คณาจารยเภสัชกรของคณะเภสัชศาสตรท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีหลายคน ซึ่งอาจทําใหมาตรฐานในการใหบริการ
ข้ันพื้นฐานแกผูมาใชบริการแตกตางกันบาง ในจุดนี้ทางคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ ไดจัดใหมี
การพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ท้ังท่ีเปนเกณฑมาตรฐานทั่วไป และเกณฑมาตรฐานเฉพาะโรค  
เพื่อใหการใหบริการแกผูมาใชบริการมีมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ แผนงานในอนาคตสําหรับสถาน
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ปฏิบัติการฯ รานยาสาขา 2 มุงเนนท่ีการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มจํานวนลูกคาและยอดขาย  เพื่อใหเปนราน
ยาแหลงฝกที่สามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพ  มีจํานวนผูรับบริการท่ีมากพอ และใหผลกําไรท่ีเหมาะสม 
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บทที่ 3  
 

เปาหมายและกลยุทธในการดาํเนินงานของรานยาเภสัช ม.อ. 
 

การบริหารงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร (รานยาเภสัช ม.อ.) ไดถือ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2539 
และ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) ในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทั่วไป รวมท้ังการบริหารการเงินและ
งบประมาณของสถานปฏิบัติการฯ  ซึ่งจะแยกออกจากระบบบริหารของคณะเภสัชศาสตร เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมากขึ้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการฯ จะอาศัย
อํานาจตามหมวด 2 การดําเนินงานแหงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2539 โดยระเบียบดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะเภสัช
ศาสตร เปนคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯและมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบายการบริหาร 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติการฯ โดยใหคณบดีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ) เพื่อ
ดําเนินงานบริหารสถานปฏิบัติการฯ โดยใหประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนดํารงตําแหนงผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดวย  

การใหบริการทางดานยา และเวชภัณฑของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จะมีเภสัชกร หรือ
คณาจารยเภสัชกรใหบริการตลอดเวลาที่เปดทําการ โดยเวลาที่ใหบริการเปนดังนี้ 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ในเวลาราชการตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการในวัน
จันทร-ศุกรตั้งแตเวลา 16.30-18.00 น. วันเสารตั้งแตเวลา 10.00-17.00 น. โดยในเวลาราชการจะมีเภสัชกร
ปฏิบัติงาน 2 คน และนอกเวลาราชการจะมีเภสชักรปฏิบัติงาน 1 คน   

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2   เปดบริการตั้งแตเวลา 08.00-20.00 น. (จันทร-ศุกร) และตั้งแตเวลา  
08.00-17.00 น. (เสาร-อาทิตย)  โดยมีเภสัชกรปฏิบัติงาน 1 คน 

ในการบริหารยาและเวชภัณฑ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนใชระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม 
POS- MED ระบบ Dos เพื่อจัดการขอมูลยาและเวชภัณฑคงคลัง โดยเริ่มใชมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 และ
ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใชเปนโปรแกรม Inno Pharma Version 1.0  ซึ่งเปนแบบ Window-
based on-line และ Real time โปรแกรมสามารถเรียกขอมลูและตรวจสอบขอมูลในดานตาง ๆ ไดตลอดเวลา 
ทําใหการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สําหรับทิศทางหรือแผนงานในอนาคต สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีโครงการขยายการ
ดําเนินการและปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อขยายการบริการใหกับประชาชน เปนแหลงฝกทาง
วิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตรท้ังในระบบทั่วไป และเฉพาะทางในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และเภสัช
กรรมชุมชน  ซึ่งไดริเริ่มโครงการดังกลาวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 และเริ่มเปดบริการรานยาสาขา 2 ใน
เดือนกันยายน 2550  อยางไรก็ดี การดําเนินงานรานยาสาขา 2 ยังคงอยูในชวงแรกที่จะตองมีการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยู รวมท้ังการพัฒนารานยาใหไดตามมาตรฐานรานยาคุณภาพ  เพื่อรับการรับรองเปนรานยา
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คุณภาพจากสภาเภสัชกรรมตอไป และเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตรท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  นอกจากนั้น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนไดวางแผนการปรับปรุงระบบการบริหารยาและ
เวชภัณฑ โดยใช Software ใหม Inno Pharma เพื่อใหเปนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
พัฒนาแนวทางการใหบริการจายยา ซึ่งเปนการพัฒนางานดานการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 
ในสถานปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณแบบยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานในหลักสูตร
การบริบาลเภสัชกรรม ตลอดจนการใหบริการท่ีดีแกผูมาใชบริการ 
 

วิสัยทัศน  

รานยาเภสัช ม.อ. เปนแหลงใหความรู และบริการทางดานยา และสุขภาพของชุมชน ดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเหมาะสม 

 

พันธกิจและวัตถุประสงค 
1. สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน แกนักศึกษาเภสัชศาสตร 
2. บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน โดยเนนการประหยัด ประสิทธิภาพ    

ประสิทธิผล และความสมเหตุผลในการใชยาเปนสําคัญ 
3. วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลทางเภสัชกรรม เพื่อประโยชนทางการศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพและบริการ

ดานขายงานเภสัชสนเทศ 
4. เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอยาง ในการบริการประชาชนใหไดรับบริการดาน

เวชภัณฑท่ีมีมาตรฐานอันเหมาะสม 
5. พัฒนาสงเสริมบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจาํสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชนและบริการเภสัชกรรมชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครอง
ผูบริโภคดานยา 

6. แนะนําและเพิ่มพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแกประชาชน 
7. มีระบบการบริหารเวชภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการจัดหา การเก็บรักษา การ

ควบคุม และการกระจาย เพื่อผูรับบริการไดรบัยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนใหธุรกิจมีผลกําไรท่ี
เหมาะสม 
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พันธกิจ  กลยุทธ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ   เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว
ในวิสัยทัศน  ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดาน
บริการและบริหารเภสัชกรรม
ชุมชน 

-  สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐานที่กําหนด 
-  สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- รอยละของนกัศึกษาฝกงานที่มี
คะแนนการประเมินการฝกงานผาน
เกณฑท่ีกําหนด  
- รอยละของนกัศึกษาที่สอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 พันธกิจที่ 2 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยแก
ประชาชน โดยเนนการประหยัด 
ประสิทธิภาพ    ประสิทธิผล และ
ความสมเหตุผลในการใชยาเปน
สําคัญ 

- มีการบริหารจดัการดานยาหมดอาย ุ
- มีระบบการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ
ถูกตองตามหลกัวิชาการ 
- มีการซักประวัติผูปวย เพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภัยในการจายยา 
- เขารวมการประเมินโครงการราน
ยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรม 

-  ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
-  ไมมียาหมดอายุ หรือใกลวัน
หมดอายุ ยาเสือ่มสภาพ อยูบนชั้น
วางยาเพื่อจําหนาย 
- ไดรับการรับรองรานยาคุณภาพ 

พันธกิจที่ 3 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลทาง
เภสัชกรรม เพือ่ประโยชนทาง
การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
บริการดานขายงานเภสัชสนเทศ 

- สงเสริมการทําวิจัยทางเภสัชกรรม
ชุมชน 
- การใหบริการขอมูลสารสนเทศใน
รานยา 

-งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
-จํานวนคําถาม-คําตอบที่ใหบริการ
ในรานยา หรือโดยบุคลากรรานยา 

พันธกิจที่ 4 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปนสถานบริการเภสัชกรรม
ชุมชนรูปแบบตัวอยาง ในการ
บริการประชาชนใหไดรับบริการ
ดานเวชภัณฑท่ีมีมาตรฐานอัน
เหมาะสม 

- การใหบริการอยางเปนระบบ 
- ใหบริการในมาตรฐานเดียวกัน 
- เขารวมการประเมินโครงการราน
ยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรม 
 
 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
- จํานวนผูรับบริการท่ีมารับบริการ
ประจํา  (จํานวน patient profile) 
- มีเกณฑมาตรฐานในการซัก
ประวัติ จายยา ในโรคตาง ๆ ท่ีพบ
บอยในรานยา 
- ไดรับการรับรองรานยาคุณภาพ 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

พันธกิจที่ 5 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
พัฒนาสงเสริมบทบาท หนาท่ี 
และความรับผิดชอบของเภสชักร
ประจําสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนและบริการเภสัช
กรรมชุมชนใหอยูในระดับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการคุมครองผูบริโภคดานยา 

- สงเสริม สนับสนุนใหเภสัชกร
ประจําราน  และคณาจารยเภสชักร
ไดพัฒนาทักษะความรูอยางตอเนื่อง 
-  สงเสริม สนับสนุนใหมีบริการให
คําแนะนําปรึกษาดานยา และดูแลผู
มารับบริการรานยาอยางตอเนือ่ง   

-  เภสัชกรประจํารานไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมอบรมความรู
ดานเภสัชกรรมชุมชนอยางนอยคน
ละ 2 ครั้ง/ป 
- จัดประชุมวิชาการใหกับเภสัชกร
รานยา ในจังหวัดสงขลา และ
ใกลเคียง อยางนอย 1 ครั้งตอป  
-  จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับ
คําแนะนําปรึกษาโรคเรื้อรัง  เลิก
บุหรี่  และการติดตามในกรณีใชยา
นาน  (จํานวน patient profile) 

พันธกิจที่ 6 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แนะนําและเพิ่มพูนความรูดาน
การใชยาและการสาธารณสุขแก
ประชาชน 

 

-  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
ใหบริการและการมีสวนรวมใน
ชุมชน 
- สงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรม
สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมใน
ชุมชน 
 
 

-  เภสัชกรประจําราน เขารวม
กิจกรรมสัปดาหเภสัช  งาน มอ.
วิชาการ และโครงการรณรงคดาน
สุขภาพตาง ๆ  
- มีการผลิตสื่อใหความรูดานยาและ
สุขภาพแกประชาชน อยางนอย  4 
ช้ินตอป  
- จัดกิจกรรมในรานยาเพื่อใหขอมูล 
และใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและ
สุขภาพใหกับชุมชน   

พันธกิจที่ 7 กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
มีระบบการบริหารเวชภัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
นับตั้งแตการจัดหา การเก็บรักษา 
การควบคุม และการกระจาย เพื่อ
ผูรับบริการไดรบัยาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ตลอดจนใหธุรกิจมี
ผลกําไรท่ีเหมาะสม 
 

-  มีระบบการตรวจสอบยาหมดอายุ 
-  มีระบบควบคุมดูแลคลังสินคา ทีมี
ประสิทธิภาพ 
-  มีรายการยาและเวชภัณฑตาง ๆ ท่ี
เพียงพอตอความตองการของลูกคา 
-  สงเสริมใหมีกิจกรรมหรอืแนวทาง
ในการเพิ่มยอดขาย 

-  ไมมียาหมดอายุ หรือใกลวัน
หมดอายุ ยาเสือ่มสภาพ อยูบนชั้น
วางยาเพื่อจําหนาย 
-  รานยาสาขา 2 มียอดขายเฉลีย่ตอ
ป เพิ่มข้ึนจากเดิม 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

จุดแข็งของรานยาเภสัช ม.อ. 
 สถานปฏิบัติการฯ เปนหนวยงานของรัฐท่ีเนนการใหบริการความรูดานวิชาการแกชุมชน  สงเสริมการ

ใชยาอยางเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมอยางเครงครัด 
 มีคณาจารยเภสัชกรและ/หรือเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเปนอยางดี ใหบริการดานวิชาการไดอยางเต็มท่ี และใหบริการ
ตลอดเวลาทําการ ผูมาใชบริการใหความเชื่อถือเปนอยางดี 

 ผูมารับบริการมีความเชื่อถือในบริการท่ีไดรับ  และเต็มใจที่จะใหเวลาในการรับคําแนะนําตาง ๆ  
 รานยาสาขา 1 ไดรับการรับรองใหเปน “รานยาคุณภาพ” จึงเพิ่มความไววางใจของผูมาใชบริการ 
 เปนแหลงใหคําแนะนําและบริการดานสุขภาพแกประชาชนโดยทั่วไป  

จุดออนของรานยาเภสัช ม.อ. 

รานยาสาขา 1 
 ตั้งอยูในทําเลที่ไมคอยสะดวกในการมารับบริการ และอยูหางจากแหลงชุมชน   
 คณาจารยของคณะเภสัชศาสตรท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีรานยา  มีประมาณ 65 คน และมีการผลัดเวรกันมา

ปฏิบัติงาน (โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ผลัดๆ ละ 4 ช่ัวโมง) ทําใหขาดความตอเนื่องในการใหบริการ การ
ติดตามผูปวยอาจทําไดไมเต็มท่ี และอาจทําใหมาตรฐานในการใหบริการแตกตางกันบาง  

รานยาสาขา 2 
 พื้นที่จอดรถสําหรับลูกคาท่ีมารับบริการมีไมเพียงพอ  
 การแขงขันดานราคาสินคาของรานยาในใจกลางเมืองหาดใหญคอนขางสูง   
 มีจํานวนผูมารับบริการรานยาตอวันนอยกวารานยาสาขา 1   ผูมารับบริการจํานวนหนึ่งท่ีมาเพื่อซื้อยา

เรียกหา แทนการบอกประวัติอาการ  และมักมีเวลานอยในการรับคําแนะนําเพื่อจักทําประวัติการใชยา 
(patient’s drug profile)  
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บทที่ 4 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

การเขารวมโครงการรานยาคุณภาพ ของสภาเภสัชกรรม 
รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1  เปนหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานรานยาคุณภาพจากสภาเภสัช

กรรมในป พ.ศ. 2546  และผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานรานยาคุณภาพทุก 2 ป  จนถึงปจจุบัน  และ
รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2  ไดดําเนินเรื่องขอรับการประเมินเขาสูการเปน รานยาคุณภาพ  และไดรับการ
ประเมินแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานรานยาคุณภาพตามที่ระบุไว
ในคูมือมาตรฐานรานยาซึ่งจัดทําโดยสภาเภสชักรรมและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกอบดวยมาตรฐานตางๆ  อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพรานยาใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานราน
ยาคุณภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับบริการ   มาตรฐานที่กําหนด คือ 

มาตรฐานที่ 1  สถานที่ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนบริการ   
มาตรฐานที่ 2   การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ   
มาตรฐานที่ 3   การบริการเภสชักรรมที่ดี       
มาตรฐานที่ 4   การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม   
มาตรฐานที่ 5   การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม    
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ยอดขายและจาํนวนลูกคา 
 

รานยาเภสัช ม.อ.สาขา 1

ยอดขาย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550-พฤษภาคม 2551

152,113.00152,194.50

176,136.50

126,697.00

166,448.00
156,749.50

139,242.50

162,967.00
150,913.50146,746.00

112,121.00

142,326.50

40,519.0041,308.00

42,909.00

35,656.00

42,319.00 44,296.00

32,223.00

39,250.00 50,041.25

32,244.50

22,467.00

21,415.00

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

มิ.ย.-50 ก.ค.-50 ส.ค.-50 ก.ย.-50 ต.ค.-50 พ.ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ.-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ.ค.-51

เดือน
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ท

นอกเวลา

ในเวลา

 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1

จํานวนผูรับบริการ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550-พฤษภาคม 2551

1,879
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รานยาเภสัช ม.อ.สาขา 2

ยอดขาย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550-พฤษภาคม 2551

44,287.00
40,078.00

29,947.00 31,471.00

41,105.00
45,396.00 44,822.00 42,284.00

13,827.00

27,395.00

36,051.00
40,636.00

44,258.00

55,589.00

38,786.00

68,078.00

-
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80,000.00

ต.ค.-50 พ.ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ.-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ.ค.-51

เดือน

บา
ท

จันทร-ศุกร

เสาร-อาทิตย

 

 

รานยาเภสัช ม.อ.สาขา 2

จํานวนผูรับบริการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550-31 พฤษภาคม 2551
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การบริหารจัดการสินคา 
ไดนําโปรแกรม  InnoPharma เขามาชวยในการบริหารจัดการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ การควบคุมสินคา

ในคลัง และการตรวจสอบและรายงานยาใกลหมดอายุ   
 

การเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
เภสัชกรประจํารานไดรับการสนับสนุนใหเขารวมอบรมความรูดานเภสัชกรรมชุมชน  ดังรายละเอียด 

ตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป รายละเอียด 

ภญ.จริยา แสงศรีคํา 
ภญ.นิภาภัทร  ชีวศรีรุงเรือง 

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2550 
- เขารวมกิจกรรมสัปดาหเภสชั งาน มอ.
วิชาการ และโครงการรณรงคดานสุขภาพ
ตาง ๆ 

ภญ.จริยา แสงศรีคํา 
ภญ.นิภาภัทร  ชีวศรีรุงเรือง 

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ  2551 
- เขารวมประชุมโครงการประชุมวิชาการ
ดานเภสัชศาสตร ประจําป 2551   
ณ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ภญ.จริยา  แสงศรีคํา วันที่ 16 มีนาคม  2551 

- เขารวมประชุมโครงการเครอืขายคุณภาพ
เภสัชกรรมชุมชน เรื่อง รานยาคุณภาพ  และ
บริการท่ีแตกตาง หอง ภ 1307 คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ภญ.จริยา  แสงศรีคํา 
 

วันที่ 8  พฤษภาคม 2551 
 

- เขารวมประชุม  Pharmacotherapy  in 
HIV infection/AIDS  ณ โรงแรม 
สปริงฟลด บีช รีสอรท  อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) คณะเภสัชศาสตร 
(เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2550) 

----------------------------- 
1.   ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ 

เพศ จํานวน เปอรเซ็นต (%) 
ชาย 17 42.50 
หญิง 23 57.50 

รวม 40 100.00 
1.2  อายุ   อายุอยูระหวาง 19-55 ป เฉลี่ย 41 ป 
1.3  ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน เปอรเซ็นต (%) 
ประถมศึกษา 1 2.50 
มัธยมศึกษา 3 7.50 
อนุปริญญา 9 22.50 
ปริญญาตรี 17 42.50 
ปริญญาโท 8 20.00 
ปริญญาเอก 2 5.00 

รวม 40 100.00 
1.4  อาชีพ 

           อาชีพ จํานวน เปอรเซ็นต (%) 
รับจาง 3 7.50 
รับราชการ 25 62.50 
คาขาย 2 5.00 
นักเรียน นักศึกษา 6 15.00 
สวนตัว 4 10.00 

รวม 40 100.00 
 1.5  ความถี่ในการใชบริการเฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 2.  ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

เร่ือง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง 

2.1 ความสะดวกในการเขาถึงทําเลที่ตั้งรานยา 32.50 55.00 12.50 
2.2  ความเพียงพอของรายการและจํานวนสินคาในราน 30.00 50.00 20.00 
2.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่รอกอนพบเภสัชกร 35.00 57.50 7.50 
2.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เภสัชกรใชในการซักประวัติ 42.50 47.50 10.00 
2.5  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการจัดยา 40.00 52.50 7.50 
2.6  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่รอขณะคิดราคายา 37.50 45.00 17.50 
2.7  ความเหมาะสมของราคายา 27.50 47.50 25.00 
2.8  ความพึงพอใจในการใหบริการของรานยาเภสัช ม.อ. 50.00 42.50 7.50 
 ขอเสนอแนะ 

1.  ประทับใจในการบริการ  สะดวก  รวดเร็ว 
2.  ความมียาหลากหลายมากกวานี้และราคานาจะถูกกวาราคาตลาดเล็กนอย 
3.  ควรปรับปรุงหนารานใหมีความทันสมัยและมีปายแสดงราคาชัดเจน 
4.  ตองการใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนท่ีผูรับบริการจะไดรับเมื่อมารานยา 
5.  อยากใหจัดรานใหมีบรรยากาศนาซื้อ 

 

การบริการวิชาการ 
 รานยาเภสัช ม.อ.  ไดจัดประชุมใหความรูดานเภสัชกรรมชุมชน เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2550  
เรื่อง   “แนวทางการใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวยเบาหวานในรานยา”  เพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะแกเภสัชกรรานยาในจังหวัดสงขลาและใกลเคียง จํานวน 48 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู 
และทักษะในการใหคําแนะนําปรึกษา และติดตามผลการรักษาในกลุมผูปวยเบาหวานที่มารับ
บริการท่ีรานยา  ซึ่งผลการประเมินจากผูเขารวมประชุมอยูในระดับ ดี   

 รานยาเภสัช ม.อ. รวมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร  ไดจัดบริการดานวิชาการแกกลุม
นักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนตางๆ ในภาคใต จํานวน 20 คน  เขาเยี่ยมชมกิจการของรานยา 
และเรียนรูบทบาทของเภสัชกรรานยา รวมถึงการใชยาอยางเหมาะสม  ในโครงการคายสูรั้วหมอ
ยา ครั้งท่ี 5 ของสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร  ในวันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.30-14.30 น.  

 รานยาเภสัช ม.อ. รวมกับหนวยชุมชนสัมพันธ  จัดอบรมใหความรูกับกลุมอสม. และผูนําชุมชน 
เรื่อง “การจัดกระเปายาสามัญประจําบาน”  ณ เทศบาลเมืองคอหงส  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 
เวลา 13.30-15.00 น.    
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

     มีการจัดทําสื่อใหความรูดานยาและสุขภาพแกประชาชน อยางนอยปละ  4 ช้ิน และ สื่อความรู 
(แผนพับ) ท่ีมีในรานยาเภสัช ม.อ. ท้ัง 2 สาขา คือ โรคเบาหวาน  การใชยาฆาเชื้อ ไมเกรนข
ความรูเกี่ยวกับยาแกปวด ลดไข ยาพนสูด ภาระทองเสียกับการใชผงน้ําตาลเกลือแร ยาอมใตลิ้น 

 มอบหมายใหนักศึกษาฝกงานแตละผลัดจัดทําบอรดวิชา เชน จัดบอรดวิชากรวามรูเรื่อง ยา
สามัญประจําบาน 

   

 
 
 
 

การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร ณ รานยาเภสัช ม.อ. 
นักศึกษาเภสัชศาสตร  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 6 ฝก

ปฏิบัติงาน ดานเภสัชกรรมชุมชน  ภายใตการควบคุมดูแลของผูจัดการรานยา เภสัชกรประจําราน และ
คณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

วัน เดือน ป ฝกปฏิบัติงาน จํานวน (คน) 
วันที่    4 มิ.ย.-13 ก.ค. 50 Community Pharmacy 1 
วันที่  16 ก.ค.-24 ส.ค. 50 Community Pharmacy 1 
วันที่    4 มิ.ย.-13 ก.ค. 50 Community Pharmacy 2 
วันที่    3 ก.ย.-12 ต.ค. 50 Community Pharmacy 1 
วันที่    17 มี.ค. -25 เม.ย. 51 Community Pharmacy 2 
วันที่    28 เม.ย.-6 มิ.ย. 51 Community Pharmacy 1 

 
นักศึกษาเภสัชศาสตร  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หลักสูตร 5 ป ช้ันปท่ี 4  และนิสิตเภสัช

ศาสตร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตร 6 ป ช้ันปท่ี 4  ฝกปฏิบัติงานทั่วไป  ภายใตการควบคุมดูแลของ
ผูจัดการรานยา เภสัชกรประจําราน และคณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

วัน เดือน ป ฝกปฏิบัติงาน จํานวน (คน) หมายเหตุ 
วันที่  17 มี.ค.- 11 เม.ย.51 ฝกปฏิบัติงานท่ัวไป 4 มอ.= 4 คน 
วันที่  21 เม.ย.-23 พ.ค.51 ฝกปฏิบัติงานท่ัวไป 7 มอ.= 6 คน/ มน.= 1 คน 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

   นักศึกษาเภสัชศาสตร  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 2 
(หลักสูตร 6 ป)  ศึกษาดูงาน รายวิชา ประสบการณดานเภสัชกรรมปฏิบัติ  (561-201)  ภายใตการควบคุมดูแล
ของเภสัชกรประจําราน  ผูจัดการ และคณาจารยท่ีมาปฏิบัติงาน  ระหวางเวลา 13.00-17.00 น.  จํานวน รวม 
40 คน     
 

วัน เดือน ป รายละเอียด จํานวน (คน) หมายเหตุ 
วันที่  10  พ.ย.50    ศึกษาดูงาน 7 รานยา 1 = 3  คน/รานยา 2= 4  คน 
วันที่ 17 พ.ย.50 ศึกษาดูงาน 8 รานยา 1 = 4  คน/รานยา 2= 4  คน 
วันที่ 8 ธ.ค.50 ศึกษาดูงาน 5 รานยา 2 
วันที่  5 ม.ค.51 ศึกษาดูงาน 5 รานยา 2 
วันที่ 19 ม.ค.51 ศึกษาดูงาน 11 รานยา 1= 6  คน / รานยา 2= 5  คน 
วันที่ 26 ม.ค.51 ศึกษาดูงาน 4 รานยา 2 

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 5  
ฝกปฏิบัติงานระยะสั้น  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีรับผิดชอบ  รายวิชา แนะนําการฝกปฏิบัติงาน
การบริบาลเภสัชกรรม  (561-551)  จํานวน 32 คน  เวลา  08.00 -12.00 และ 13.00 -16.00 น. ณ รานยาเภสัช 
ม.อ. สาขา 2    

 

วัน เดือน ป กิจกรรม จํานวน (คน) 
วันที่  7  พ.ย.50 และ 14 พ.ย.50 ฝกซักประวัติ จายยา 6 
วันที่  21  พ.ย.50 และ  28 พ.ย.50 ฝกซักประวัติ จายยา 6 
วันที่  12  ธ.ค.50 และ  19 ธ.ค.50 ฝกซักประวัติ จายยา 5 
วันที่  2  ม.ค.51 และ  9 ม.ค.51 ฝกซักประวัติ จายยา 6 
วันที่ 16  ม.ค.51 และ  23  ม.ค.51 ฝกซักประวัติ จายยา 6 

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 4  
ฝกปฏิบัติงานระยะสั้น  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีรับผิดชอบ  รายวิชา ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา 1   
(561-444)  จํานวน  16 คน   ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1    
 

วัน เดือน ป กิจกรรม จํานวน (คน) หมายเหตุ 
วันที่  13  พ.ย.50    ฝกซักประวัติ จายยา 4 เวลา 13.00-16.30 น. 
วันที่  15  พ.ย.50    ฝกซักประวัติ จายยา 4 เวลา 09.00-12.00 น. 
วันที่  20 พ.ย.50     ฝกซักประวัติ จายยา 4 เวลา 13.00-16.30 น. 
วันที่  22 พ.ย.50     ฝกซักประวัติ จายยา 4 เวลา 09.00-12.00 น. 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   ช้ันปท่ี 5  สาขา
การบริบาลทางเภสัชกรรม  เก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “การคัดกรองบุคคลในระยะกอนความดัน
โลหิตสูงและหรือมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือดในรานยา” 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม จํานวน (คน) 
วันที่  10 มี.ค. -31  เม.ย. 51        เก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั  2 

  
 
 


